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Vážení přátelé, dámy a pánové, kamarádi, koňáci, honáci i kovbojové -
prostě všichni, kteří máte rádi country a dobrou pohodu. Ano, jste tady správně!

Jste v hradišťském Klubu kultury, kde se právě dnes večer odehraje

XVIII. TELEGRAFNÍ COUNTRY BÁL
VÍTEJTE !

CO SE BUDE DÍT?

PLNOLETOST. Ač je to jen těžko uvěřitelné náš Telegrafní country bál se právě dožívá plnoletosti.
A právě okolo oslav tohoto výročí se bude bál točit a část programu se bude plnoletosti přímo věnovat.

Takže přejme si, aby pro Telegrafní country bál dnes skončilo "dětství a začala dospělost ...."

Pravidelné návštěvníky předchozích bálů nečeká nic nečekaného - bude se hrát, zpívat, tancovat a
především věříme, že se budeme všichni společně výborně bavit. Dnes večer bude hrát a zpívat pořádající
TELEGRAF, který si k sobě na pódium přizval zlínskou kapelu JACK'S BAND. Kapela je sice nováčkem
na našem countrybálu, ale rozhodně není nováčkem na hudební scéně. Během večera nás o tom přesvědčí.

Své taneční umění bude dnes večer předvádět taneční kroužek KENTUCKY z Nivnice (a blízkého okolí).
Tanečnice a tanečníci nebudou na našem bálu žádnými nováčky, už u nás před časem vystupovali.
A sympatické je i to, že když nevystupují "oficiálně", tak si přijíždí zatančit i "neoficiálně", jako

návštěvníci. V programu vystoupí také členky TANEČNÍ ŠKOLY LENKA, které náš program obohatí
o kankán z legendárního filmu Limonádový Joe.

Přesně o půlnoci se na parketu objeví pan Pekárek, který nám odhalí ...... a to je překvapení ....
Takže se připravme na to, že se - prostě odhalí. Věříme, že nejenom dámská část publika bude potěšena.

Žádným překvapením jistě nebude tombola a tradičnějsme zařadili i předpůlnoční soutěž o krásný dort.

19.30 zahájí zlínský , ale jej brzy vystřídá a slavně
zahájí celý bál. Kapely se budou střídat po celý večer

20.30 poprvé vystoupí taneční kroužek z Nivnice, který se
v průběhu večera představí ještě 2x

20.40 začneme prodávat lístky do
22.30 taneční škola - dámy (ženy, holky, děvčata) nám předvedou kankán
23.10 předpůlnoční hra o velký dort

00.00 při půlnočním vystoupení se všem představí
00.40 vylosujeme výherce hlavních cen a pak se bude jen hrát a tančit

JACK'S BAND TELEGRAF

KENTUCKY

tomboly
LENKA

TLAMOTREF

p. Přemysl PEKÁREK
tomboly

23.30 šťastní výherci si přijdou pro své tombolové výhry (přímé výhry)



TELEGRAF
Domácí kapela, která vlastně tradici hradišťských
country bálů před 16 lety (2002) zahájila. Tehdy

ještě s kapelou AMALGAM, posledních
13 ročníků pořádá Telegraf už sám. Za více než

20 let společného hraní má kapela za sebou
spousty vystoupení na country bálech, zábavách,

přehlídkách i samostatných koncertech.
K velkým úspěchům kapela řadí postup

do národního finále festivalu PORTA (2008).

Pro radost sobě i svým posluchačům
kapela nahrála 2 CD. První nese název

"Mám svůj sen" a kapela jej pokřtila v roce 2010.
O 5 let později pak spatřilo světlo světa i CD

nazvané "Cesty". Je zajímavé, že zvukový mistr
Svaťa Kotas, který CD Telegrafu nahrával

se dnes večer objeví v sestavě hostující
kapely Jack's Band.

Telegraf již dlouho dobu hraje ve složení :

Robert ADAMEC - kytara
Vladimír DOSKOČIL - mandolina

Zdeněk HASALA - banjo
Roman RATHÚSKÝ - kontrabas

www.telegraf-uh.cz

Pavel „Jack“Nášel -
Pavla Bortlová -
Zdeněk Skopal -

Svaťa Kotas -
Zdeněk Šindler -

Jirka Elger -

zpěv, mandolína
zpěv, housle
zpěv, kytara
banjo (jako host)
kytara, vocal
basová kytara

JACK'S BAND večer nastoupí v této sestavě

JACK'S BAND
Na hudební scéně kapela působí již od roku 2012,
nicméně již v původní sestavě se objevilo několik
muzikantů ze zaniklých kapel zlínského regionu
(Touha či Horizont). Na podzim roku 2014 byla
sestava uzavřena, když do ní přišla houslistka

Pavla Bortlová. Jako host s kapelou v současnosti
vystupuje i známý banjista Svaťa Kotas, který
se jako hudební mistr také podílel na nahrávání

CD "Jména na zdi" - to vzniklo v roce 2016.

Kapela hraje skladby známých kapel (např. New
Grass Revival, Union Station, The Chapmans ....),

které členové kapely opatřují českými texty.

S kapelou se můžete setkat na nejrůznějších
akcích, festivalech i samostatných koncertech

- třeba ve zlínské Zelenáčově Šopě.
Kapela také od roku 2017 pořádá vlastní festival,

který se jmenuje JACK'S BAND FEST a
konává se v Tečovicích u Zlína.



Taneční škola se v Uh. Hradišti věnuje pod vedením lektorky Lenky
Hofmanové zejména tanci orientálnímu – egyptskému. Tanečnice ale

mají ve svém repertoáru tance ze všech koutů světa – španělské,
cikánské, havajské i jiné.

Náš program obohatí svým tancem barových tanečnic na píseň
„Whisky to je moje gusto“ z filmu Limonádový Joe. Tanečnice mají
originální kostýmy se širokými červenými sukněmi a pštrosími pery.

Do tance se snad také zapojí neodolatelná Tornado Lou i se svou
dlouhou cigaretovou špičkou .....

www.tancelenka.cz

Půlnočním překvapením bude letos

,

který na zcela necountry muziku předvede
své zcela vypracované tělo. A že bude
o co stát, dokazuje i to, že už pět let
reprezentuje uherskohradišťskou
kulturistiku a za tu dobu posbíral

řadu ocenění a medailí.

On sám považuje za svůj dosud
největší úspěch titul absolutního
mistra ČR v naturální kulturistice.

Kdo by se chtěl vydat v jeho stopách
dobrovolně, nebo komu to přikáže
po dnešním vystoupení partnerka,

může to zkusit ...

PŘEMYSL PEKÁREK

... ve fitness centru

v Uh. Hradišti,
v Průmyslové ulici,

které je jeho
domovskou
posilovnou.

Bushido gym

PÙLNOÈNÍ
PØEKVAPENÍ



ZA DARY DO BOHATÉ TOMBOLY

Upřímně děkujeme všem, kteří přispěli do naší tomboly. Děkujeme všem, kteří přišli
a zakoupili si vstupenku a losy. Děkujeme všem, kteří přiložili svou šikovnou ruku

k dílu, protože bez nich by to prostě nešlo ......

Věřím, milí návštěvníci, že strávíte příjemný večer v příjemné společnosti, budete
spokojeni a příště přijdete zase.

Za "redakční radu" a celý TELEGRAF (podepsán vlastní rukou) - Rumíš

TOMBOLA
Každý los vyhrává. Alespoň úsměv

na Vaší tváři - doufáme !!

Každý los je k dostání za pouhých 5 Kč.

Lze vyhrát řadu věcí (seznam je na stole).

Můžete :
- vyhrát přímou cenu - máte číslo, které

je uvedeno na losu i seznamu cen
- postoupit do slosování o hlavní ceny
- postoupit do losování o účastníky hry

Nevyzvednuté ceny (přímé výhry)
budou slosovány při losování

hlavních cen.

NECH VÁM ŠTÌSTÍ PØEJE




